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  چکیده

مـراه  ه بـه اسـت کـه    اسبی در افق فوقانی سري ریزوزین ي دانه ط تا درشتي متوسها  ي کربناتی شامل دولومیتها  کالهک ،آباد زرند جالل ي در منطقه

. دنشو صورت آهن نواري مشاهده می هژاسپر ب-هماتیت –مگنتیت معدنی ي ادهسیلتستون و م ،سنگ ماسه ،)وك گري(ي رسوبی، توربیدایت ها  توالی از سنگ

زیرکالهـک   هستند کـه توالی مزبور  در ،ي رسوبات یخچالیها  از شاخص ي هتروژن دیامیکتیتها  معدنی و یا واحد ي ر سنگ همبر و مادهد قطعات افتاده

   .دارند قرارکربناتی 

در هـزار و  - 65/2تـا   -79/6متغییـر   ي به ترتیب دامنـه پایین و  18و اکسیژن  13ایزوتوپ کربن هد که تغییرات د ها نشان می ي شیمیائی کربنات تجزیه

  انعکاس را راسیون و تغییرات دیاژنتیکیتآل ،18تغییرات وسیع ایزوتوپ اکسیژن  ي دامنه که طوري دارند، به پی دي بی در هزار بر حسب -48/6تا  -21/15

مقـادیر   .باشـند  میتوام  13کاهش ایزوتوپ کربن  با) Mn/Sr=52و =720Fe/Sr(ط آهن و منگنز و افزایش شاخص آلتراسیون متوس رافزایش عیا. دهدمی

رخ  هـا  آمدن آب دریـا  زدایی و باال در رجعت و یخچال بوده کهي ا هوهوایی از عصر یخچالی به عصر گلخان تغییر شرایط آب ي دهنده نشان 13منفی کربن 

  .نی منجر شده استهاي جها  ي کربناتی عصر یخچالها  نشست و تشکیل کالهک کربناتی مشابه کالهک رانجام به تهداده و س

  

  ، یخچالیقطعات بیگانه ،دیامیکتیت ،ایزوتوپ کربن، هاي جهانی  یخچال :ي کلیديها  واژه
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Abstract
In the study area, the various of cap carbonates include medium to coarse (saddle dolomite) grains of dolomites, are 

situated uppermost of sequence of Rizu Formation. The sequence of Rizu serie contains of various lithology, quartzite 
sandstone, turbidities (Greywacke) with association of ore minerals(Magnetite- Hematite- Jasper) , in the form of 
Banded iron- Formations, (BIFs) .The existence of dropstones with heterogeneous grains (Diamictite) within fine 
matrix of carbonate are the indicators for glaciations episodes, which are located under the cao carbonate. Chemical 

analyses of carbonates showed that the
1813 , oc  values of carbonates in area are low , ranging From- 2.65 to -6.79

per mil versus (PDB), and- 6.48 to – 15.21permil (PDB), respectively, whereas the excursion wide range of 18-oxygen 
isotope reflect the alteration and diagenetic processes. The high concentration of iron and manganese and high index of 

alteration (Fe/Sr=720 or Mn/Sr=52) is associated by decreasing 13-carbon isotope. The 
13c depleted carbonates 

reflect climate changes from glacial (Icehouse) to greenhouse conditions that deposited during sea- level rise after 
retreating and deglaciation after math global glaciations snowball earth. 
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